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Výuka na stanicích aneb Jak na Den jazyků?
(celodenní vzdělávací akce pro učitele NJ s akreditací MŠMT)
Datum a čas:

16. 9. 2016, 9:00 – 14:00 hod.

Místo konání:

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, Jihlava

Lektor:

Mgr. Dana Hrušková, předsedkyně SGUN

Cílová skupina:

Seminář je určen pro učitele německého jazyka ZŠ, SŠ a JŠ

Obsah:
Zajímá Vás, jak můžeme zorganizovat Den jazyků na celé škole? Jak tento den zvládnout
tak, aby byli především žáci, ale i další účastníci, tedy kolegové, vedení školy, rodiče a
hosté nejen spokojeni, ale dokonce nadšeni?
V semináři si ukážeme si, jak lze všem žákům zábavnou formou poodkrýt kouzlo cizích jazyků a
jak je lze motivovat k výuce jazyků, či alespoň podnítit jejich zájem o ně. Účastníci si v průběhu
semináře vyzkouší formu staniční výuky, a to především pomocí aktivit využitelných na Den
jazyků. Dále obdrží množství již hotových materiálů, pracovních listů a metodických návodů,
které jim Den jazyků v jejich škole velmi usnadní a zajistí nadšené účastníky i diváky. Materiály
budou určeny buď pouze pro práci v jedné třídě, nebo na celém druhém stupni ZŠ nebo SŠ a v
odpovídajících ročnících gymnázií.
Seminář bude probíhat v němčině a češtině, ukázky úkolů budou převážně v němčině, ale
v případě zájmu dostanou učitelé i materiály o všeobecných znalostech či jiných jazycích,
které budou v češtině.

Akreditace:
Seminář je akreditován MŠMT, každý účastník obdrží potvrzení o absolvování semináře.
Účastnický poplatek:
Termín přihlášky:

850,- Kč (750,- Kč členové SGUN),
přihlašování online na www.sgun.cz , odkaz semináře

do 12. 9. 2016
Konání semináře bude potvrzeno e-mailem nejpozději 13. 9. 2016

STORNO POPLATKY:
Při odhlášení týden před akcí bude účastníkovi účtováno 50% poplatku, dva dny
před akcí 75% poplatku, pokud se účastník nedostaví bez omluvy, bude poplatek
účtován v plné výši. ÚČASTNÍK ZA SEBE MŮŽE POSLAT NÁHRADNÍKA!

